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RESUMO

O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea não vem levando em conta a degradação da biosfera, ela se apropria do 
espaço geográfico para se organizar social e economicamente, domina a natureza, modelando-a conforme o seu interesse.  Inundações, erosão, 
movimentos de massa, dentre outros processos, têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas, principalmente na Costa Verde do 
Estado do Rio de Janeiro, onde a ocupação e uso insustentável do espaço geográfico é uma realidade e, por isso, o risco ambiental precisa ser 
considerado no desenvolvimento de políticas públicas e planejamento urbano.  Essas consequências poderão ser observadas na bacia do rio Saí, 
localizado no município de Mangaratiba, aonde a ocupação das encostas íngremes vem acontecendo de maneira intensa, nas últimas décadas. A 
intensidade de uso e ocupação de uma bacia hidrográfica está fortemente associada ao nível de impermeabilização do solo dessa mesma região e 
por isso esses aspectos devem ser trabalhados de forma conjunta. O mapeamento das informações é um recurso muito utilizado para tornar mais 
evidente os padrões de uso e ocupação dos espaços. A visualização dos fatos no espaço, melhora a compreensão das interações existentes.  O 
trabalho aqui proposto busca identificar os usos do solo atuais na bacia hidrográfica do rio Saí, em Mangaratiba. Para a realização do trabalho, a 
primeira etapa consistiu no levantamento bibliográfico/cartográfico, com busca de informações, junto aos principais órgãos ambientais e artigos 
científicos.  A segunda etapa foi à aquisição das ortofotos, com resolução espacial de 1m, ano de 2013, cedidas pelo INEA e, para digitalização dos 
shapes e organização do mapa digital, foi necessário o uso do software de geoprocessamento Arcgis 10.3.   Nessa etapa, foi aproveitada a base 
cadastral, em escala 1:10.000, da Secretaria Municipal de Planejamento de Mangaratiba, produzida em fevereiro de 2012. Para o mapeamento de 
uso e cobertura da terra, utilizou-se procedimentos de segmentação com o algoritmo Mean Shift software ArcGIS 10.3.  A etapa foi o trabalho de 
campo, para o conhecimento da dinâmica espacial da bacia hidrográfica e a real situação de proteção e degradação dos recursos naturais. A bacia 
do rio Saí abrange cerca de 24,27km2, sendo delimitada pelas Serras do Piloto, Mazomba e Sai, entre cotas altimétricas de 600 e 900m.  Na bacia 
hidrográfica do rio Saí a maior parte da área ainda é coberta por uma vegetação de grande porte e localiza-se principalmente nas encostas 
íngremes das Serras do Piloto, Mazomba e Sai.  Na verdade, o uso da terra está fortemente ligado às condições físico-geográficas da área e as 
áreas de florestas localizam-se nos topos das montanhas, nas encostas mais íngremes e nos vales de ordem mais inacessíveis. Por sua vez, a 
vegetação em regeneração, nos seus diferentes estágios, ocupa indistintamente áreas originalmente da Floresta e, por vezes, misturando-se a ela.  
Destaca-se que esta área vem sofrendo um grande processo de pressão humana, principalmente, por meio da expansão das plantações e 
habitações. Próximo à foz do rio Saí localiza-se a sua praia, cercada por uma pequena comunidade homônima, com infraestrutura comercial que 
atende nativos, veranistas e eventuais turistas. Esse dinamismo relativo ao espaço geográfico da área de estudo está diretamente ligado a um 
padrão espacial de ocupação enfatizado pelas dimensões econômicas (relações produtivas entre classes sociais e capital-trabalho) e também uso 
do solo na utilização dos recursos da região, processo que tem se dado no município de Mangaratiba em função dos anéis suburbanos, em torno 
da metrópole do Rio de Janeiro aumentando mosaicos paisagísticos de adensamentos urbanos em função de um processo de urbanização diluído 
em meio a projetos imobiliários à espera de valorização.
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